
أحقد ليققس فهققؤلء منهققم ويمنعققك العققداء ملاقققاة عند ينصرك الذي هو 
لله كله المر ل ن عنهم الضرر بدفع ينصرهم ول لهم الخير بجلب يتولهم

 .
دد:  تعالى اقال ثم قق مم ((  قل دع مه قي لللل قن ال ققني وو قعلل مم دل دم(( ) المثبطيققن) ا مكلل دن قم  

قن قلني قئ ققللئا دل دم قوا قه قن قوا دخلل لم ققل مللل قنللئا قه دني قل ) هنققا) (( قللد]18: [الحققزاب)) قإ
ممد يا المضارع على دخلت إذا أنها واللصل للتحقيق ؟ ليش تكو ن أح
...: الطالب

)) يعلللم (( قد التحقيققق مققن بالك .خذ...معنا ما أنك : الظاهر الشيخ 
يجققود اقققد يقققال كمققن للتقليل تكو ن المضارع على دخلت إذا أنها واللصل
للتقليققل وليققس محقققق وجققل عققز اللققه علم ل ن للتحقيق هنا لكن البخيل
عققز اللققه علققم أ ن ليفيققد علم اقد ) دو ن) يعلم (( قد جاءت وإنما واقوله
عققالم تعققالى اللققه ل ن القيامقة يوم إلى الواقت ذلك من بهم مستمر وجل
المؤلققف ) اقققال) (( المعللوقنين:  واقققوله وتقلبققاتهم وبققأحوالهم بهققم

مققراده ودو ن دونققه يحول أي المثبط النسا ن يعوق المثبط ل ن المثبطين
بققاب فققي يقولققو ن فالفقهققاء بالمخققذل بققإيش الفقهاء عند يسمى ما وهو

يثبققط الذي فالمخذل والمرجف المخذل يمنع أ ن المام على يجب الجهاد
ذلققك أشققبه ومققا اسققتعداد عنققدنا وليققس للجهققاد داعي ل ما يقول العزائم

أعققداؤكم يقققول منهققم ويخققوف العققداء مققن يرهققب الققذي هو والمرجف
. ذلك أشبه وما اقوية وأسلحتهم كثيرو ن
؟...: الطالب
. نعم بالمعنى التعبير هذا مانع في ما ، يعني : المعوق الشيخ

؟...: الطالب
ل اققد المعقوق ل ن التفصقيل لجقل لكقن احسقن... شقك فقي : ما الشيخ
أحد كل يفهمه

...: الطالب
).) منكم (( المعوقنين بالمثبط... المعوق هنا ل :المثبط الشيخ

؟...: الطالب
 : ل الشيخ

...: الطالب
. لصحيح هذا للتحقيق تأتي هل أ ن تريد :لعلك الشيخ
عليققه للنققبي ؟ لمققن ) الخطققاب) منكللم (( المعوقنين:  تعققالى يقققول

" يعققوق مققن  الصققحابة فققي موجققود فهققذا والصققحابة والسققلم الصققلة
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يللأتون (( ول إلنينللئا )) تعللئالوا إلنينللئا هلم لخوانهم (( والقئائلنين
لل (( إل )) القتللئال البأس لء قلني " (( والقللئائلنين وسللمعة )) ريللئا

) يعنققي) (( المعوقنين علققى ) معطققوف) (( القئائلنين) ) لخوانهم
الققذي هو المعوق ل ن التعويق غير وهذا إلينا هلم لخوانهم القائلين ويعلم
يقولققو ن هققؤلء ولكققن يققدعوه ل لكققن النسققا ن يعوق الذي الشيء يعرف

)) لخللوانهم (( والقئائلنين:  واقققوله التعويققق مققن أبلققغ فهو لخوانهم
فقي واللصقل ذات عطقف ولكنقه لصقفة عطقف فليس المعواقين غير هذه

يكقو ن واققد الصقفات لتغيقر يكقو ن واققد القذوات لتغير يكو ن أ ن التعاطف
لتغير

...: الطالب
فققي أو الققذات فققي إمققا للتغققاير العطققف تنسققو ن ما أسرع ما ، :ل الشيخ

 الصفات
...: الطالب
 :ل الشيخ

...: الطالب
اا اقققول ألققف أسققماعكم يقققرع يققوم كل إخواني يا اللفظ أو :ل الشيخ كققذب
: واقققوله لفققظ تغيققر لكققن واحققد المعنققى معنققى تغيققر مققا هققذا ومينققا

وسموا المنافقين في ) هذا) إلنينئا (( هلم)) لخوانهم (( والقئائلنين
الخققوة يققراد أ ن إل اللهققم الدين في إخوانهم وليسوا النسب في إخوانهم
إلينققا ) تعققالوا) (( هلم مؤمنققو ن بققأنهم يتظققاهرو ن هققؤلء فإ ن الظاهرة
لنققه نعققم أمر فعل اسم ؟ أمر فعل اسم أو أمر فعل هي ) هل) (( هلم

الطلب على يدل اقد المصدر ، أمر فعل فهو الطلب على دل ما كل ليس
اا ضربا اقلت لو كما خارجيققة أداة بغيققر بققذاته الطلققب على دل ما لكن زيد
يقبققل لم وإ ن أمر فعل فهو اقبلها فإ ن ل أو المر فعل علمة يقبل أ ن فإما
اا مصدر يكو ن اقد أو أمر فعل اسم فهو بغيققر واقولنا عرفتم ، المر عن نائب
اا خارجيققة أداة المضققارع ، المققر بلم المقققرو ن المضققارع مققن احققتراز

خارجيققة أخققرى بققأداة بل بذاته ل لكن المر على يدل المر بلم المقرو ن
نقول عيسى ل ن أمر فعل اسم ) هنا) (( هلم طيب المر لم اللم وهي

اا وعيسى وأحمد الدرس إلى هلم إلينا هلم له إلينققا هلققم لهمققا نقول جميع
اا مثنققى مفققرد تغيققر ما الدرس إلى هلم .ونقول... إليهما ونضم نعم جميع
اا نخققاطب كنققا لققو أمققا ؟ ل وإل يتغيققر ولققم وجمع إلينققا هلققم فنقققول واحققد

لكققا ن إلينققا هلمققوا فنقققول ثلثة ونخاطب إلينا هلما فنقول اثنين ونخاطب
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اا فهي واقوموا واقوما اقم نقول ولهذا أمر فعل تخققاطب أمققر فعققل اسم إذ
بنققي أمققا الحجاز أهل لغة على هذا تتغير ول والجماعة والثنين الواحد بها

هلمققا وللثنيققن إلينا هلم للواحد يقولو ن ولهذا أمر فعل عندهم فإنها تميم
فعققل اسم أنها على يدل هنا نعم أمر فعل فهي إلينا هلموا وللجماعة إلينا
بالنسققبة هققذا تعققالوا يعنققي إلينققا هلمقوا لقققال أمققر فعل كانت لو لنها أمر

قن قول ((:  اقققال هم ، تعالوا القتال ترك إلى غيرهم يدعو ن لغيرهم متو دأ قيلل
قس دأ قب دل لل ا لل قإ قلني لل (( إل القتققال ) يعنققي) البأس يأتون (( ل )) قق قلني

الشققيء بقه المقراد يكقو ن واقققد العققدم بقه مققراد يكقو ن اقد هنا ) والقليل)
بالنسقبة والقلقة لققوم بالنسقبة العقدم بقه يقراد أ ن ويمكقن القلقة اليسير
ال القتال يحضر ل من المنافقين من ل ن المنافقين من لخرين ومنهم ألص

ال يحضر من والسققمعة الريققاء يلحققظ من أ ن ومعلوم والسمعة للرياء اقلي
ل محققل فققي كققا ن وإذا حضققر والسققمعة الرياء يجد محل في كا ن إذا فإنه
الريققاء ؟ والسققمعة الريققاء بين الفرق ما ، يحضر لم سمعة ول الرياء يجد
والاقققوال تققرى الفعققال ل ن الاقوال إلى يعود والسمعة الفعال إلى يعود

سللمع ومللن بلله الله راءى راءى ( من الحديث في جاء ولهذا تسمع
عليققه ويثنققى ليسققمع لصوته ورفع بذكر شخص تكلم  فإذا) به الله سمع

نعققم ريققاء فهققو النققاس ليراه يصلي اقام وإذا  سمعة فعله نصف فبماذا به
اا عليهما الرياء يطلق واقد متعلققق الرياء فيكو ن يجتمعا ن عندما لكن جميع

اء يقول بالاقوال والسمعة بالفعال  ، وسمعة ريا
لة  لح قشلل قأ دم ((  مكلل دني قل ضققمير مققن حققال وهققو شققحيح جمققع ) بالمعاونققة) قع

قن قول (() ) (( يأتون متو دأ قس قي دأ قب دل لل ا لل قإ قلني )) علنيكللم (( أشللحة )) قق
المانع هو والبخيل الحرص مع المانع هو والشحيح شحيح جمع هذه أشحة
اا النسا ن كا ن فإذا حرص بدو ن اا منوع يسققمى الحققرص مققع يعنققي جموعقق
اا ذلك ال كا ن وإذا شحيح اا يكققو ن الققذي الرجققل ذلققك ليس لكنه بخي حريصقق
ال المال جمع على مى فقإنه مث ال يس الصقلة عليقه النقبي اققال ولهقذا بخي

اا والسلم قبلكم كئان من أهلك فإنه الشح ( اتقوا الشح من محذر
الحققال علققى نصققبت نصبها الذي ) ما) علنيكم (( أشحة:  يقول  طيب)

أشققحة يققأتو ن ذلققك ومققع اقليل إل يققأتو ن ل ) يعنققي) (( يأتون فاعل  من
يحبققو ن بققل خيققر إلى تصلوا أ ن يريدو ن ل عليكم أشحاء وهم يعني عليكم

 عنكم خير كل يمنعوا أ ن
قذا((   قإ قء قف مف قجئا دو قخ دل دم ا مه قت دي قأ قن قر مرو مظ دن قك قي دني قل )) الخللوف ((جئاء) ) قإ

اا ليست الخوف ويكققو ن للمعاني يكو ن والمجيء يأتي معنى لكنه تأتي ذات
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معنى هنا إلى أسند المجيء زيد جاء وتقول المرض جاءه فتقول للذوات
الققذين العققداء من كا ن سواء الخوف جاء إذا عام هو ؟ ممن الخوف جاء

فيمقا والسقلم الصقلة عليقه الرسقول من الخوف أو المدينة إلى حضروا
أو بأفعققالهم تعققالى اللققه يفضققحهم أ ن مققن يخققافو ن أحققوالهم علققى يطلع

قذا(( :  يقققول نعققم رسققوله عليهققم يسققلط قإ قء قفلل مف قجللئا دو قخلل دل دم ا مهلل قت دي قأ قر
قن مرو مظ دن قك قي دني قل أو وسلم عليه الله لصلى للرسول هو هل هنا ) الخطاب) قإ

الصققلة عليققه للرسقول يكقو ن أ ن يحتمقل ؟ الخطقاب إليه يتوجه من لكل
الخطققاب إليققه يققوجه مققن لكققل يكققو ن أ ن ويحتمققل الاقققرب وهو والسلم

دم(( :  واقوله مه قت دي قأ قن قر مرو مظ دن تنصققب فل هذا وعلى بصرية هنا ) الرؤية) قي
اا مفعول إل قن((  جملة ويكو ن الهاء وهو اواحد مرو مظ دن ال) قي الهققاء مققن ) حققا

مر((  إليك ينظرو ن إليك ينظرو ن كونهم حال رأيتهم مدو دم قت مهلل من مني دع ) ل ن) قأ
اا الخائف اا كقا ن سقواء الخقوف جهقة علقى ؟ من على يركز غالب أو شخصق

اا عينققه وتققدور الخققوف مصققدر هي التي الجهة إلى متوجهة تكو ن أشخالص
ثققم الخققوف شققدة من اختيارها بغير تدور كأنها يعني سليم نظر غير على
قذ ي(( :  اقال أبصارهم شبه أ ن بعد حالهم شبه لللل قشلل ى قكئا دغ قه مي دنيلل قل قن قع قملل

قت دو قم دل )) (( كئالذ ي كانت " فإ ن كدوران أو كنظرالمؤلف"  ) اقال) ا
(( تدور علققى عائققدة كانت وإ ن نظر ) اقدرنا) (( ينظرون على عائدة

اقققال كما نظر الول القرآ ن ينااقض الذي ولكن كدورا ن ) اقدرنا) أعنينهم
قن (( القتال سياق : في تعالى مرو مظ قك قين دني قل قر قإ قظ وي قن قش دغ قم دل قه ا دني قل قن قع قملل

قت دو قم دل قن(( :  نقققول وربمققا]20: )[محمد) ا مرو مظ قك قين دنيلل قل (( تللدور) ) قإ
اا ) ليس) الموت من علنيه يغش ى كئالذ ي أعنينهم النظققر علققى عائققد

ل المققوت مققن عليققه المغشققي كالنسققا ن يعني حالهم على عائد هو وإنما
بسققبب غقارت ودمققاؤهم يبسققت أريققااقهم ل ن نعم يتكلموا أ ن يستطيعو ن

اا أحوالهم وتتغير أبصارهم تتغير فإنها الخوف جاء إذا الخوف كالققذي أيضقق
يصققفر أنققه لشققك المققوت من عليه يغشى والذي الموت من عليه يغشى
مللن علنيلله يغشلل ى (( كئالذ ي الغققالب فققي ينطق أ ن يستطيع ل وجهه

" أي سللكراتهم " مللن المؤلققف ) اقققال) المللوت (( مللن) ) الموت
وهققل للسققببية ) هنققا) (( مللن)) الموت من علنيه (( يغش ى سكراته

أنهققا فيهققا واللصل كثيرة مواضع في تأتي نعم الجواب ؟ للسببية من تأتي
للبتققداء تكققو ن مكققا ن كققل فققي أنها إلى النحويين بعض زعم حتى للبتداء

ذهققب مققا الصققحيح لكققن السققبب لبتداء لنها اقالوا للسببية كانت إذا حتى
اقال كثيرة لمعاني تأتي أنها النحويين من وغيره مالك ابن إليه
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لبللدأ تللأتي وقللد مللن فللي   المكنة في وابتدئ وبنين بعض"  
 المزمنة

" مفر من لبئاغ كمئا نكرة              فجر وشبهه نفي في ومزيد 
 
قذا: " ((  قللئال نعقققم  قإ قب قفلل قهلل مف قذ دو قخلل دل الغنللئائم )) وحنيللزت ا

دم(( مك مقو قل قس ةة((  ضربوكم أو )) آذوكم   قن قس دل قأ ةد قب قدا لة قح لح قشلل قللل ى قأ قع
قر دني قخ دل قك((   تطلبونهئا الغننيمة )) أ ي ا قئ قل دو دم مأ منللوا قللل قم دؤ )) حقنيقللة مي

قط((  قب دح قأ مه قف لل دم ال مه قل قمللئا دع هققؤلء ) لصققار) الخللوف ذهللب (( إذا" )) قأ
ينطققو ن لصقاروا المققوت مقن عليقه كالمغشقي الخققوف حيقن كانوا الذين

دم(( بطلاقة مك مقو قل قس ةة((  بشققدة ألصابوكم ) يعني)   قن قس دل قأ ةد قب قدا ) أي) قحلل
ا ن عنقه يعقبر الكلم ل ن الكلم هنقا باللسقنة والمقراد اقوية شديدة باللس
نحققن نسققاعد نحققن معكم نحن ويقولو ن ويناظرو ن يجادلو ن أنهم المعنى
النسققاء سققورة : فققي تعققالى اللققه اقققال كمققا نعققم ذلققك أشققبه ومققا خرجنا

دن قإ قف قن ((  دم قكئا مك حح قل دت قن قف قه قم لل ملوا ال دم ققئا قل دن قأ مكلل دم قن مكلل قع : )[النسققاء) قم
اققد النسقا ن أ ن لشقك لنقه للمسقلمين غلبتهققم في وأعادوا وأبدوا]141

قل (( داوود اقصققة : فققي تعققالى اقققال كمققا بققالكلم خصققمه يغلققب ققللئا قف
قهئا قنني دل قف دك قني قأ لز قع قب قفي قو قطئا قخ دل اللسققن والنسققا ن غلبنققي]23: )[ص) ا

اقققال ولهققذا باطققل على كا ن ولو يغلب اقد فصاحة وعنده بيا ن عنده الذي
بعضللكم ولعللل إلي تختصمون ( إنكم:  والسلم الصلة عليه النبي

) أسللمع ممللئا بنحللو له فأقضي بعض من بحجته ألحن يكون أن
كمققا ولهققذا الحققق ببيققانه يغلققب اقققد فالنسققا ن باطققل على كا ن وإ ن يعني

لا البنيللئان من ( إن الصققحيح الحققديث في جاء تعلمو ن  هققؤلء) لسللحر
عققز اللقه لصقورها القتي الصقورة علققى الخقوف حال في الذين المنافقو ن

المققوت مققن عليه يغشى كالذي أعينهم ) تدور) إلنيك (( ينظرون وجل
) يعنققي) حللداد بألسللنة (( سلقوكم واطمققأنوا الخوف ذهب إذا لكن

حققال ) هذه) الخنير عل ى (( أشحة الحداد اللسنة بهذه بشدة ألصابوكم
) مققا) الخنيللر عللل ى (( أشحة ) نعم) (( سلقوكم اقوله في الواو من

المسققلمو ن ألصققابها الققتي الغنققائم المؤلققف يقققول ؟ هنققا بققالخير المققراد
قك الخنير عل ى (( أشحة:  اقال بانتصارهم قئ قل دو دم مأ منللوا قللل قم دؤ ) حقيقققة) مي

يققدعو ن كانوا ول البعث من يخافو ن كانوا ما الفعل هذا فعلوا ما آمنوا ولو
  الصبروا نعم المعركة انتهت إذا فيما يستحقو ن مال
قك((  قئ قل دو دم مأ منوا قل قم دؤ قط مي قب دح قأ مه قف لل دم ال مه قل قمئا دع ؟ أحبطها معنى ) إيش) قأ
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(( عللل ى ) الحبققاط) ذلك (( وكئان نعم بها ينتفعوا ل حتى أبطلها يعني
لا الله سققبحانه لنققه وجققل عققز اللققه علققى يسققير هو نعم ) بإرادته) يسنير

قم (( لصققالح اقققوم : فققي تعققالى اقال كما أحد من يخشى ل وتعالى قد دم قد قف
دم قه دني قل دم قع مه بب دم قر قه قب دن قذ قهئا قب لوا قس مف قول*  قف قخئا قهئا قي قبئا دق 14)[الشمس) مع

، المخلوق بخلف غيره بخلف عااقبتها من وتعالى سبحانه يخاف ما]15:
مقن يخشققى عققااقبته من يخشى ولكنه ويعااقبه بشخص ينكل اقد المخلوق

أمققر كل فإ ن وجل عز الرب أما ذلك أشبه وما به الغدر من يخشى اقبيلته
. محمد يا نعم منه انتقم إذا أحد من يخاف ول عليه يسير

اليققة هققذه فققي احضر بمعنى تكو ن  وتارة... بمعنى تكو ن تارة معنيا ن له
 ...بمعنى

. متأكدين الفوائد مبتدأ هذا... اقال
دل:  تعالى اقال مق دن ((  قذ ي قذا قم لللل دم ا مك مم قصلل دع قن قي قه قملل لللل دن ال قد قإ قرا أ

دم ق مكلل قب
لءا دو مسو قد قأ قرا أ

دم ق مك لة قب قم دح قن قول قر مدو قج دم قي مه  الققى]17: )[الحزاب )... قل
يمنعققه ل الخلق في نافذ الله حكم أ ن الكريمة الية هذه من يستفاد آخره
دل ذلك وجه أحد مق دن ((  قذ ي قذا قم لل دم ا مك مم قصلل دع كمققا هنققا ) والسققتفهام) قي

. النفي بمعنى سبق
دن(( :  لقققوله وتعالى سبحانه لله الرادة إثبات فوائدها ومن قد قإ قرا أ

دم ق مكلل قب
لءا ) .) مسو

ل اللققه إ ن يقولققو ن الققذين القدريققة طوائققف بعض على الرد فوائدها ومن
دن(( :  لقققوله السققوء يريققد ل لكققن الخيققر يريققد السققوء يريد قد قإ قرا أ

دم ق مك قب
لءا )  ) مسو

عليققه النققبي أ ن مع السوء يريد الله أ ن ظاهرها أ ن وهو إشكال الية وفي
 ؟ الجواب هو  فما) إلنيك لنيس ( والشر والسلم الصلة

؟...:  الطالب
 : ل الشيخ

... للخالق بالنسبة أما للمخلوق بالنسبة السوء :هذا الطالب
نفسققه اللقه لفعقل بالنسقبة أمققا للمفعولت بالنسبة السوء : نقول الشيخ
ال المرض ٍ بسوء فليس فعله هو الذي ول يسققوءه للعبققد بالنسققبة سوء مث

اا هققذا إلققى أشرنا كما وحكمة خير له الله لتقدير بالنسبة لكنه يسره كققثير
اا طيب دد السققوء إ ن الشققكال هققذا علققى الجققواب فققي فنقول إذ إلققى عائقق

اا أ ن لققو ذلققك ونظير الله تقدير هو الذي الفعل إلى ل المفعول اا أبقق شققفيق
اا هققذا لكققا ن النققار علققى المحمققاة بالحديققد فكققواه بققداء ولده ألصيب رحيم
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هققو ل ؟ ل وإل إليققه إسققاءة لكنققه ويققوجعه يققؤلمه لنققه الولققد يسوء لشك
. نعم الولد يؤلم كا ن وإ ن خير هو بل إساءة ليس الب لفعل بالنسبة
)؟) علنيه أهون (( وهو:  تعالى اقوله من ...يؤخذ:  الطالب

. هذا عن منفصل هذا... : ل الشيخ 
؟ المخاطب لحال بالنسبة الخطاب يكو ن...:   الطالب
يعنققي اللققه إلققى ليققس السققوء فققإ ن المققر حقيقة ل... سليما ن : ل الشيخ
المفعققولت فققي يكققو ن السوء ، السوء  نفس هي ليست أفعاله أ ن معنى
.  فقط
معطققي ولمققا أعطى لما مانع ل وجل عز الله أ ن الكريمة الية فوائد ومن
دن((:  لقوله منع لما قد  إ قرا أ

دم ق مك لءا قب دو مسو قد قأ قرا أ
دم ق مك لة قب قم دح أحقققد ) فل) قر

عليققه اقققوله هققذا وعلققى اللققه منعققه مققا يعطي أحد ول الله أعطاه ما يمنع
لمللئا معطللي ول أعطنيللت لمللئا مللئانع ل ( اللهم:  والسققلم الصققلة
 .) منعت

اا فيها أ ن فوائدها ومن دو ن وتعققالى سققبحانه بققالله النسا ن تعلق على حث
دن(( :  لقوله غيره قذ ي قذا قم لل دم ا مك مم قص دع قن قي قه قم لل دن ال قد قإ قرا أ

دم ق مك لءا قب مسللو
دو قد قأ قرا أ

دم ق مك لة قب قم دح يتعلققق النسققا ن فققإ ن اللققه بيد كله المر كا ن ) فإذا) قر
. غيره دو ن بربه

اا يجققدوا لققم الكفققار أولئققك أ ن الكريمققة الية فوائد ومن  أ ينصققرهم أحققد
قن قول(( :  لقوله الله دو ن ويتولهم مدو قج دم قي مه دن قل قن قم قه مدو لل ينيئا ال قل قول قو
لرا قصني وبيققن المشققركين بيققن تكو ن علقة كل اقطع ذلك على  ويترتب)) قن

 المر كا ن مهما تنفعهم ل ألصنامهم وأ ن ألصنامهم
اقققد اللصققنام يققدعو ن الققذين هققؤلء أ ن وهققو إشققكال هذا على يرد ولكنه 

؟ تنفعهققم ل إنهققا نقققول فكيققف اللصققنام هققذه بققه دعققوه مققا لهققم يحصققل
اء يقع اقد هذا أ ن فالجواب اا ابتل هققذا أ ن نعلققم ونحققن وجققل عز لله وامتحان

دعاء أو اللصقنام بهذه يحصل لم ا عنقده حصقل وإنمقا اللصقنام هقذه ب وم
ل نحققن اقلققت فققإ ن واضققح بالشققيء حصل كالذي ليس الشيء عند حصل
مققراده حصققل ثققم دعققا الرجققل دام ما بدعائهم ل حصل أنه هذا منك نقبل
 ؟ الجواب هو فما دعائهم من ليس خارج أمر من أ ن تقول كيف

 مقدر؟...: الطالب
ما وحصل القبر هذا عند دعا رجل هذا مقدر أنه نعلم ما يخالف :ما الشيخ
أراد.

اا. محرم القبر عند الدعاء أ ن يعرف : ما الطالب شرع

7



القبر. لصاحب دعا القبر عند ل القبر على دعا : ل الشيخ
هذا. منه يحصل اول شرعا : محرم الطالب
فقيققر أنقا فل ن يقا فل ن يقا مولي يا سيدي يا اقال حصل لك : يقول الشيخ
ال تعطيني أ ن أرجوا يرثققه ول مليين وخلف اقريبه مات نفسه اليوم في ما

هو. إل
الله. تقدير : من الطالب
الولي. من هذا يقول وهو تقدير من تقول : أنت الشيخ

دم (( : الطالب مه مج قر دد قت دس قن دن قس مث قم دني قن ل قح ممو قل دع ]44: )[القلم) قي
استدراج. هو ما : يقول الشيخ

البلوى باب من :يكو ن الطالب
...حصل ما ولكن إخواني يا ابتلء هو نعم : إي الشيخ

. لهؤلء فتنة يعتبر... : ما الطالب
منققه يتحصل لم ودعاؤك فتنة هذه له اقلنا وإحنا وامتحا ن فتنة : هو الشيخ

اا اا فقال بدعائك ل دعائك عند حصل هذا لكن شيئ تعرفققو ن أنتققم ما لكم تب
المراد. لي وحصل دعوت وأنا الولياء اقدر

 مرة كل ما واحدة مرة : تجيه الطالب
فيققأتي أخققرى مققرة ادع ويقققول تحداني وربما حاجة لي ما : يقول الشيخ
....موافقا القدر

عققن الموت لمنع كا ن لو له اقوة ول حول ل بيده ليس هذا : نقول الطالب
. نفسه
دل هذه : كل الشيخ كققل اقطققع وجل عز الله النهاية في إخواني يا عليلة عل
دن بغيققره تعلققق قملل قو بل ((  قضلل دن قأ لملل معو قم دد دن قيلل قن قملل قه مدو لللل دن ال ل قملل

مب قجني قت دس مه قي قللل ى قللل قم قإ دو قة قيلل قملل قنيئا قق دل باليققة نعلققم نحققن]5: )[الحقققاف) ا
دن:  واقال القيامة يوم إلى لك يستجيب ل هذا أ ن الكريمة قإ دم ((  مه معو دد قتلل

معوا ل قم دس دم قي مك قء قعئا دو مد قل معوا قو قم مبوا قمئا قس قجئا قت دس دم ا مك قم قل دو قي قة قو قملل قنيئا قق دل ا
قن مرو مف دك دم قي مك قك در قش قل:  تعالى واقال]14: )[فاطر) قب مق معوا ((  دد قن ا قذي لللل ا
دم مت دم قع دن قمز قن قم قه مدو لل قن ل ال مكو قل دم قل قي ققئا دث ةة قم لر قت قفللي قذ قوا قم لسلل قول ال

قض قفي در ل
ق قمئا ا دم قو مه قمئا قل قه دن قفني ةك قم در قمئا قش مه قو دم قل مه دن دن قم ةر قم قهنيلل * قظ

مع قول قف مة قتن قع قفئا لش مه ال قد دن لل قع دن قإ قم قن قل قذ مه قأ آيات هذه]23 :22)[سبأ) قل
اا واضحة فنعلم له يستجيب أ ن يمكن لم إذا يستجيب أ ن يمكن ما لنه جد

عنققه نفققى اللققه ل ن نعم الولي هذا بدعاء ليس حصل الذي أ ن اليقين علم
. طيب له يستجيب أ ن
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؟...: عنده الطالب
أنه يعني الشيء فعند بالدعاء وليس فقط الدعاء واقت في : عنده الشيخ
تققؤثر ل السققباب إ ن يقولققو ن الشققاعرة مققذهب علينا مر وهذا منه اقريب

بققالحجر الزجاجة ضربت فإذا نعم بها ل عندها التأثير يحصل وإنما بنفسها
، عنققده حصققل بققالحجر الزجاجققة بالصققطدام انكسرت ما اقالوا فانكسرت

.  بموضوعنا هذا ما حال كل على به ليس ولكن بها الصطدامه عند
دد:  تعققالى اقققال ثققم قق مم ((  قللل دع مه قي لللل قن ال ققني وو قعلل مم دل دم ا مكلل دن قن قم قلني قئ ققللئا دل قوا

دم قه قن قوا دخلل اليققة هققذه مققن يسققتفاد آخققره  الققى]18: )[الحققزاب )... ققل
مسققألة هققذه ل ن شققيء بكققل وتعققالى سققبحانه اللققه علم إحاطة الكريمة

أفققراد مققن فرد ) وتعويقهم) إلنينئا (( هلم:  هؤلء اقول العالم من جزئية
والعقالم اللقه يعلمقه ذلقك ومقع العقالم إلقى ينسقب ل بسقيط جزء العالم

اللقه علقم إحاطقة اثبقات ففيهقا نعقم أولى باب من بالجليل عالم بالداقيق
ال جملة شيء بكل  وتفصي
بصققيغة جققاءت لنهققا نعققم المسققتقبل فققي اللققه علققم ثبققوت فوائدها ومن

المضارع
دد((  ؟ وجهه القتال عن التعويق من والتحذير التهديد ومنها مم قق قل دع مه قي لل ال

. ذلك يفعلوا ل حتى تهديدهم أجل من ) وهذا)
((:  لقققوله بعققض مققع بعضهم المنافقين تعاو ن الكريمة الية فوائد ومن 

قن قلني قئ ققئا دل دم قوا قه قن قوا دخ ) تكققو ن) (( القئائلنين  فققإ ن كققذلك كا ن ) واذا) ققل
اا فققي وذكرنققا الصققفات عطققف بققاب ) مققن) (( المعوقنين علققى عطفقق

فققإ ن الققذوات عطققف أو الصققفات عطققف تكققو ن أ ن محتملة أنها التفسير
عطقف كقا ن وإ ن الققائلين هقم المعواققو ن لصار الصفات عطف من كانت
يدعو ل واقد اترك... يدعو اقد فالمعوق واقائل معوق اقسمين لصاروا ذوات
الحتمققال يبطققل الية آخر ل ن نعم المنافقين في هي حال كل على ولكن
المؤمنين. من أحد في تكو ن بأ ن أمس ذكرناه الذي

بأنفسققهم هققم لغيرهققم المعققواقين أولئققك أ ن الكريمققة الية من ويستفاد 
قن قول((:  لقوله جبناء متو دأ قس قي دأ قبلل دل لل ا لل قإ قلني ومخققذلو ن جبنققاء ) فهققم) قق

.   ومرجفو ن
اا الكريمة الية فوائد ومن بققه ويمققتزج غيققره يصققاحب إنسققا ن كل أ ن أيض

قن(( :  لقوله قلني قئ ققئا دل دم قوا قه قن قوا دخ والنفققاق الشققر في إخوة هذه ) فإ ن) ققل
 اليما ن في وليست

لة:  تعققالى اقققال ثققم  لح قشلل قأ دم ((  مكلل دني قل قذا قع قإ قء قفلل مف قجللئا دو قخلل دل دم ا مهلل قت دي قأ قر

9



قن مرو مظ دن قك قي دني قل بخل على دليل الية هذه في آخره إلى]19: )[الحزاب) قإ
في كالشحيح كراهية عن إل يأتونهم ل وأنهم المؤمنين ينفع بما المنافقين

لة:  لقوله المال جمع لح قش قأ دم ((  مك دني قل )) قع
قذا(( :  لقققوله الجبققن غايققة فققي وأنهققم المنققافقين جبققن ومنها  قإ قء قف قجلئا

مف دو قخ دل دم ا مه قت دي قأ قن قر مرو مظ دن قك قي دني قل أحققق أنهققم نعققرف وبهققذا آخره ) إلى) قإ
" اقققالوا حيققث وألصققحابه وسلم عليه الله لصلى النبي به ولصفوا بما الناس

لئا أرغللب هللؤلء قرائنللئا مثل رأينئا مئا ول ألسللنئا أكللذب ول بطونلل
. نعم بها الناس أحق أنتم الولصاف هذه أ ن فنقول"  اللقئاء عند أجبن
تصقويرهم ل ن الخقوف عند المنافقين فزع شدة الكريمة الية فوائد ومن
الخوف. عند ينالهم الذي العظيم الفزع على يدل الصورة بهذه
اا الكريمة الية فوائد ومن هققم لنهققم للحيققاة المنققافقين محبققة شققدة أيض

اا الخوف مبلغ بلغوا الذين اا الحياة على حرلص بالقتال. الموت من وخوف
هققذه ل ن الوااقعققة للحققوال القققرآ ن تصققوير اقوة الكريمة الية فوائد ومن

فزعهققم شققدة يتخيل النسا ن تجعل مدهشة لصور الله ذكرها التي الصور
نعم. عين رأي كأنها
قذ ي ((:  لقوله سكرات للموت أ ن الكريمة الية فوائد ومن لل قشلل ى قكئا دغ مي
قه دني قل قن قع قت قم دو قم دل المبققاغت المققوت أمققا العادي للموت بالنسبة ) وهذا) ا

و ن ل اققد فقي يحقدث كالقذي بغتقة النسقا ن يمقوت اققد سقكرات فيقه يك
.  أشبهها وما القلوب وسكتات الحوادث

الخققوف ذهققب إذا المنققافقين الجبنققاء هققؤلء أ ن الكريمققة الية فوائد ومن
إذا المققوت مققن عليققه يغشققى كالققذي أو كالموات الخوف حين أنهم على
قذا ((:  لقققوله والتسققلط الفصققاحة وأمققراء الكلم أبطال لصاروا ذهب قإ قف
قب قه مف قذ دو قخ دل دم ا مك مقو قل بققدأوا الخققوف راح إذا  كلمهققم يجيققء ) كمققا) قس

. نعم يتكلمو ن
غل ظ أشققداء عليهققم وأنهققم المققؤمنين على المنافقين شدة فوائدها ومن

دم ((:  لقوله مك مقو قل ةة قس قن قس دل قأ ةد قب قدا ) .) قح
يي أسللدالشققاعر"  اقققال كمققا المنققافقين أ ن فوائققدها ومققن وفللي عللل

" نعئامة الحروب
اا بالباطل أسود المؤمنين على تعرفققو ن نعققام الكفققار وعنققد بالحق ل طبع

رأسققها دفنققت و بيقتلنققي هققذا اقققالت الصققياد رأت إذا جبنهققا مققن النعامققة
. نعم أي تشوفه ما علشا ن بالتراب

: لقوله القلوب في بما وتعالى سبحانه الله علم الكريمة الية فوائد ومن
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قك((   قئ قل دو دم مأ منوا قل قم دؤ الوااقققع في لكن مؤمنو ن أنهم لنا الظاهر ) ل ن) مي
. مؤمنين غير

بهققا يتصققف الققتي الصققفات هققذه مققن التحققذير الكريمققة اليققة فوائد ومن
اا النسا ن كا ن وإ ن حتى المنافق المققؤمنين غيققر لصفات لنها ؟ لماذا مؤمن

قك(( :  لقوله قئ قل دو دم مأ منوا قل قم دؤ بصققفات التصققاف عققن منهي ) والمؤمن) مي
. المؤمنين غير

اا كققا ن سققواء للعمققل محبققط الكفققر أ ن الكريمة الية فوائد ومن أو ظققاهر
اا قط(( :  لقوله باطن قب دح قأ مه قف لل دم ال مه قل قمئا دع )  ) قأ
وهم الشيء اقيام عن فرع الحباط ل ن إشكال الية هذه من الجملة وفي

أ ن الجققواب ؟ هذا عن نجيب فكيف اللصل من باطلة أعمالهم المنافقو ن
تققم مقا فإحبققاط يتققم لققم مققا وإحباط تم ما إحباط نوعا ن الحباط إ ن يقال

اا اللصل من يكو ن أ ن يتم لم ما وإحباط فالغي الشيء تم إذا ظاهر حابطقق
فنحققن لصققلته بطلققت الحرام تكبيرة يكبر لم إذا الفقهاء بعض اقول ومنه
جققواب أو يكققن ولم يتم لم ما البطل ن هذا لكن تبطل حتى لصلى ما نقول
مقن لنهقا الصقحة ظاهرهقا أعمالهم إ ن أعمالهم الله أحبط نقول أ ن ثاني
باطلققة الوااقع في لكنها الشرع ظاهر على ويفعلونها السلم يدعو ن اقوم

.  الساس لعدم
قك(( :  لققققوله وجل عز لله الخلص أهمية الكريمة الية فوائد ومن قئ قل دو مأ

دم منوا قل قم دؤ قط مي قب دح قأ اا الحباط ) فجعل) قف يققدل وهذا اليما ن عدم عن فرع
 للعمال اللصلية الركيزة أ ن على
بققوة اققوة تقزداد العمقال أ ن الكريمقة اليققة مقن يؤخقذ هقل اليما ن هي

؟...و اليما ن
  نعمالطالب: 

أنققه علققى هققذا دل اليمققا ن لعدم العمل حبط لما لنه ؟ ذلك  كيفالشيخ:
( الصحابة : في والسلم الصلة عليه النبي اقال ولهذا اليما ن بقوة يقوى

لئا أحد مثل أحدكم أنفق لو  مققا) نصنيفه ول أحدهم مد بلغ مئا ذهب
بإيمقا ن يعمققل مققن بيقن فققرق مختلققف العامققل لكققن ال ن واحد  العمل...

هققذه علققى ليققس شققخص وبيققن بعينققه له الثواب يشاهد كأنما اقوي راسخ
ال يكو ن العمال اتفاضل فإذا الحالة ويذكر القلوب في ما تفاضل على دلي

أبللوبكر سللبقهم مللئا والللله"  اقال أنه الله رحمه الحسن البصري عن
" رضققي قلبلله في وقر بمئا سبقهم ولكنه صلة ول صنيئام بكثرة

بقاب فتقح هقذا إ ن يققال ول نعقم الراسقخ العظيقم اليمقا ن مقن عنقه الله
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أاققم اللقه اتقق المعصقية اتقرك اللقه اتقق اقائقل لقه اققال إذا الذي للعصاة
التقققوى ، ينخققرق ضققربة لصدره على ضرب ثم هاهنا التقوى اقال الواجب

أريققد حققق كلمة هذه لكن لصحيح هاهنا التقوى نقول ؟ له نقول ماذا هاهنا
عليققه الرسققول لقققول هاهنققا مققا لتقققى هاهنا ما اتقى لو ونقول باطل بها

هاهنققا لصققلح  لققو) كللله الجسللد صلللح صلحت ( إذا:  والسلم الصلة
واضققح دليل فيها الدليل واضحة الية هذه أ ن فالحالصل نعم الظاهر لصلح
وأتيققت ل وإل إيمققا ن من القلوب في ما بحسب تتفاضل العمال أ ن على
الصققحابة : على وسلم عليه الله لصلى اقوله وهو الحديث من بشاهد لكم
لئا أحد مثل أحدكم أنفق ( لو ) نصللنيفه ول أحللدهم مد بلغ مئا ذهب

أحققد مد يقول بعضهم يحتمل ؟ الطعام من أحد مد ول الذهب من أحد مد
مثققل أحدكم أنفق لو يعني يكال أ ن العادة جرت اللي هو لنه الطعام من
اا أحد عققادة يكققال الققذي هققو لنققه  نعم التمر من منهم واحد مد بلغ ما ذهب

الطعققام بيققن التفاضققل ل ن الققذهب مققن أحققدهم مد بلغ ما يقول وبعضهم
.  الكثير والذهب القليل الذهب بين التفاضل لكن بعيد والذهب
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